
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES
( 7. VOLEBNÉ OBDOBIE )

Materiál na 25. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 4.4.2017

Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Predkladateľ: Spracovateľ:

Ján Hrčka Mgr. Adam Beňo
prednosta organizačné oddelenie

Prerokované:

v miestnej rade dňa 21.3.2017 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Prílohy k materiálu:

- k uzn. č. č. 88/2007/C5: Prehľad zákaziek realizovaných využitím elektronického trhoviska 
a zákaziek realizovaných výzvou na predkladanie ponúk v období 1.1.2017 - 24.3.2017.



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A.  berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 39/2015 (3. MiZ, 17.3.2015),
b) uznesenie č. 268/ 2016/E (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ 2017, 25.9.2007),
b) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

B.  schvaľuje

1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín

1. Dana Čahojová, starostka MČ 199/2012 31.12.2016 TP: 31.12.2017

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

UZNESENIE č. 88/2007/C5  (7. MiZ 2017, 25.9.2007)
C.  ukladá
5.  Predkladať štvrťročne na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves
písomnú  informáciu  o verejných  obstarávaniach  Miestneho  úradu  MČ  Bratislava-Karlova
Ves, rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava-Karlova Ves s nasledovnými
špecifikáciami:
- predmet a názov verejného obstarávania so zaradením podľa finančného limitu,
- kritériá na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania,
- uchádzači o verejné obstarávanie a nimi ponúkané ceny za predmet obstarávania,
- víťaz verejného obstarávania a cena víťaznej ponuky za predmet obstarávania.

T: trvale
TK: k 30.9., 31.12., 31.3., 30.6.

Plnenie: Plní sa priebežne.
Prehľad zákaziek realizovaných využitím elektronického trhoviska a zákaziek realizovaných
výzvou na predkladanie ponúk v období 1.1.2017-24.3.2017 sa nachádza v prílohe materiálu.

UZNESENIE č. 199/2012  (12. MiZ, 27.3.2012)
zmenené uznesením (predĺžený termín):
UZN. č. 222/2012/B8  (13. MiZ, 26.6.2012)  TK: MiZ 25.9.2012
UZN. č. 254/2012/B5 (14. MiZ, 25.9.2012)  T: 31.3.2013
UZN. č. 374/2013/B1 (18. MiZ, 30.4.2013)  T: 30.11.2013
UZN. č. 481/2014/B (23. MiZ, 11.2.2014) TP: 31.12.2014
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 31.12.2016

A.  potvrdzuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 116/2011 zo
dňa 13.9.2011 – časť B, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo v súlade s ustanovením § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nájom pozemkov  registra  „C“  KN  zapísaných  v katastri  nehnuteľností  k.ú.  Bratislava  –
Karlova Ves na LV č. 1:
- parcelu čís. 2999/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 - pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve žiadateľa,
- priľahlý  pozemok  parcelu  čís.  2999/21,  zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  468  m2

nachádzajúci sa okolo stavby
vlastníkovi stavby súpis.  č.  3322 postavenej na pozemku parc.č.  2999/32 spoločnosti JGS
Invest, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 1/B v Bratislave s nasledovnými podmienkami:
- doba nájmu: 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy,
- výška nájomného:  50,- €/m2/rok.

B.  splnomocňuje
starostku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať.

T: 31.5.2012
Plnenie: Plní sa. 
Dňa 9.2.2015 bolo vo veci vytýčené pojednávanie. Rozsudkom č. 7C 236/2014–110 zo dňa
30.4.2015 Okresný súd Bratislava IV. návrh mestskej časti v celom rozsahu zamietol.
Dňa 25.6.2015 sme tento rozsudok napadli odvolaním a medzi-časom dňa 21.10.2015 sme
čiastočne späťvzali odvolanie v časti zaplatenia istiny vo výške 39 290,40 € s príslušenstvom.
Odvolacie konanie nebolo do dnešného dňa právoplatne skončené.  

Navrhovaný termín predĺženia: 31.12.2017
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UZNESENIE č. 39/2015 (3. MiZ, 17.3.2015)
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: MiZ 23.6.2015
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015
UZN. č. 180/2016/B (14. MiZ 2016, 26.4.2016) TP: 30.6.2016

A. berie na vedomie
informáciu  o vyplácaní  odmeny  vo  forme  tzv.  13.  platu  bývalej  starostke  Ing.  Ivete
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014.

na doplňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca:

B. žiada
1.  starostku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  aby  sa  zabezpečila  spracovanie
informácie/materiálu, v ktorom bude kvantifikovaná škoda, ktorá vznikla mestskej časti, ktorá
bola  počas  celého  pôsobenia  Ing.  Ivety  Hanulíkovej  vo  funkcii  starostky  mestskej  časti
vyplatená v rozpore s platnými pravidlami, alebo zákonmi.

2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzavrieť s Ing. Ivetou Hanulíkovou dohodu
o spôsobe,  akým  bývalá  starostka  vráti  mestskej  časti  celú  takto  kvantifikovanú  sumu
v rozpore  s pravidlami a zákonmi jej  vyplatenú  v čase,  keď  pôsobila  vo  funkcii  starostky
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

3.  starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informovať o kvantifikovanej sume ako
aj o podmienkach dosiahnutej dohody na najbližšom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
ktoré je plánované na 5. mája 2015.

TK: MiZ 22.9.2015
Plnenie: Splnené.
Bol  spracovaný  návrh  dohody  o urovnaní,  ktorý  bol  Ing.  Ivete  Hanulíkovej  odovzdaný
na zasadnutí  miestneho  zastupiteľstva  05.05.2015,  následne  jej  bol  doručený  aj  formou
e-mailu. Dohoda o urovnaní nebola podpísaná. Ing. Hanulíková zaslala na účet mestskej časti
sumu zodpovedajúcu súčtu vyplatených trinástych platov v čistom. Keďže náklady mestskej
časti v  tejto  veci  okrem čiastky vyplatenej  na  účet  bývalej  starostky zahŕňajú  aj odvody
mestskej časti ako  zamestnávateľa,  následne  sme  oslovili sociálnu  poisťovňu a zdravotnú
poisťovňu  so  žiadosťou  o  vrátenie  zaplatených  odvodov.  Zdravotná  poisťovňa  zaplatené
poistné vrátila dňa 07.06.2016  a zdravotná poisťovňa 07.10.2016.

UZNESENIE č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016)

D. žiada starostku mestskej časti:
1. zabezpečiť  evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s §  14 ods.  4  zákona č.
583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových   pravidlách   územnej  samosprávy  v  znení  neskorších
predpisov
2.  informovať  komisiu  finančnú  a podnikateľskú  a miestne  zastupiteľstvo  o prijatí
rozpočtového opatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí

Plnenie: Plní sa priebežne.
Ekonomické oddelenie zabezpečuje evidenciu prijatých rozpočtových opatrení v zmysle  § 14
ods.  4  zákona  č.  583/2004 Z.  z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Dňa 6.2.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č.  1/2017. O prijatí rozpočtového
opatrenia č. 1/2017 bola informovaná komisia finančná a podnikateľská  na svojom rokovaní
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dňa 16.3.2017 a následne je  rozpočtové  opatrenie  doložené  do  informatívnych materiálov
na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 4.4.2017.

UZNESENIE č. 268/ 2016/E (23. MiZ 2016, 20.12.2016)

E. poveruje
starostku  vykonať  výberové  konanie  na  financujúcu  banku  a  predložiť  ponuku  úveru  na
rokovanie zastupiteľstva.

T: 28.2.2017
Plnenie: Splnené.
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves zverejnila dňa 31.1.2017 na svojej oficiálnej stránke
„Verejné  ponukové  konanie  na  prijatie  úveru  „  a  zároveň  bola  výzva  odoslaná
prostredníctvom elektronickej pošty všetkým bankovým inštitúciám, ktoré poskytujú úver tak,
ako je uvedené na stránke Národnej banky Slovenska. V stanovenej lehote na predkladanie
ponúk predložili ponuky štyri banky.
Výberová  komisia,  ktorá  bola  zriadená  za  účelom vyhodnotenia  ponúk  skonštatovala,  že
všetky  ponuky  sú  indikatívne  –  nezáväzné  a  všetky  bankové  domy  upozornili  na
nevyhnutnosť ďalších osobitných rokovaní pred spracovaním záväzného návrhu. Predložené
ponuky neobsahovali údaje,  ktoré by umožnili zistiť najnižšiu celkovú cenu za poskytnutý
úver. Výberová komisia odporučila problematiku podmienok verejného ponukového konania
prerokovať v komisii finančnej a podnikateľskej.  Tieto boli prerokované na mimoriadnom
zasadnutí komisie finančnej a  podnikateľskej,  ktoré sa uskutočnilo  dňa 2.3.2017.  Komisia
finančná a podnikateľská odporučila vedeniu mestskej časti viesť rokovania, a do miestneho
zastupiteľstva predložiť  záväzné  ponuky bánk  na poskytnutie  investičného  úveru v dvoch
alternatívach :
1. najvýhodnejšiu ponuku banky s fixnou úrokovou sadzbou
2. najvýhodnejšiu ponuku banky s variabilnou úrokovou sadzbou.
Na základe  uvedeného boli banky požiadané o prehodnotenie ponúk a zaslanie  upravenej
záväznej ponuky investičného úveru v alternatívach s fixnou a variabilnou úrokovou sadzbou
v termíne najneskôr do 27.03.2017.
Materiál  „Návrh  na  prijatie  investičného  úveru  za  účelom  financovania rekonštrukcie
školských  objektov  a  zariadení (školský  bazén)“  je  predložený  na  rokovanie  miestneho
zastupiteľstva.
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